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  114صفحه  – ی نیکواُسوه
 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 176 یشیرازی: صفحهسعدی 

 

  لغات:_معنای#

آن چنان: آن طور،  /نه، الگو / عالَمیان: مردم جهان اُسوه: نمو پسندیده /خوب و های ها / اخالق: )جمع خُلق( عادتآداب: )جمع ادب( روش 
و  اوصَلَّی اهللُ عَلَیْه وَ آلِهِ وَ سَلَّم : درود خداوند بر ها / برخی: بعضی / بزرگوار: شرافتمند / احزاب: )جمع حزب( گروهکریم: بخشنده /  آنگونه /

دل / سجده: سر بر زمین ی جگر: جگر گوشه، عزیزپارهگفت / فرمود: میمیمهربانی /  محبت،عطوفت: مهر: محبت / خاندانش باد / 
: سخن درشتانی / تندخویی: بد اخالقی / فت: مهربأرکشید / کرد، در آغوش میگرفت: بغل میدربرمیشد / میخاست: بلند می/ بر گذاشتن
 متفکر: اندیشمند / رو / سیما: چهره / محزون: غمگین، غمناک، اندوهگین /خوش ،رو: خوش اخالقگشاده / کنندهزشت و ناراحتحرف 

پرسی عیادت: به دیدار بیمار رفتن و احوال /کرد کرد: انتخاب میاختیار می / ترزود اقدامدستی: ها  / پیشها، زماناوقات: )جمع وقت( وقت
ادبی / دشنام: ید(: بی/ بد )بد بگو / حضور: نزد، پیشِ  هنگام قضاوت کردنضرورت / مقام دادخواهی: تر از کردن / بیش از حدّ لزوم: بیش
گذشت: بخشیدن گناه کسی،  / خواهیدرازی، زیادهدست: تجاوز / محدوده: حریمکرد / آلود: آلوده نمینمیحرف زشت و ناسزا، فُحش / 

بانگ: صدا / گرفت / جست: فاصله میدوری می/  ثروت اندوزی/ تجمّل:  سازش، کنار آمدن، بخششچشم پوشیدن از چیزی / مُدارا: 
خلیل: لقب حضرت ابراهیم  ماهنگی و زیبایی /جمال: زیبایی / اعتدال: تناسب، هشود / فتن / فروماند: درمانده میستایش: خوبی کسی را گ

 هابَس: کافی / مواعظ: )جمع موعظه( پندها و نصیحت /ها ( سایهمجموع: گردآمده، جمع شده / ظِالل: )جمع ظِل )ع( /

 

 :شعر_معنای# 

 باشد. قامت و زیبا نمیماه به زیبایی پیامبر )ص( نیست و سرو مثل او خوش :معنی بیت اول 

ی دین اند. )ادیان پیامبران گذشته به وسیلهتمام پیامبران گذشته )آدم، نوح و ...( در سایه و پناه پیامبر )ص( جمع شده :معنی بیت دوم

 اند.( اسالم به کمال رسیده

واهی به دنبال شادابی و عشق ورزی باشی، تنها به دنبال پیامبر)ص( و خاندان او برو و به آنها عشق خای سعدی اگر می :معنی بیت سوم

 بورز. 
 
 

 ها:_آرایه#

هایش را به چشم /ی کنایه از نگاه با اخم و تند کرد خیره نگاه نمیمجاز از تمام مدت /  شبانه روز  کنایه از فرزند /  ی جگرپاره
گاه هیچ / نمیزد حرفکنایه از وسط صحبت کسی   بُریدسخن همنشین خود را نمی /کنایه از سربه زیری و متانت  دوخت زمین می

 رعایت نکردن قانون /زیرپاگذاشتن و کنایه از  کردند به حریم قانون تجاوز می / کنایه از حرف بد نزدن آلود انش را به دشنام نمیزب
آدم و  /نماد بلندی و راست قامتی  نماد زیبایی / سرو    ماه /+ کنایه از ناچیز و ناتوان شدن  تشخیص  ماه بیت اول: فرو ماندن

 مجاز از تمام پیامبران الهی /  نوح و .... 
 

 دستوری:_نکات#
ندا حذف شده  حرفدی( که منادا )= ای سع بیت سوم: سعدی  /ماند( است )= فرو می )زمان حال( فعل مضارع بیت اول: فرومانَد 

 است

 
 قصیده قالب شعر:/  و روانساده نوع نثر: 
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 119صفحه  – چراغ
 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 174 یعبدالرحمن جامی: صفحهنورالدین 

 

  لغات:_معنای#

های کوردالن: انساناز بهر: به خاطر، برای / خورد، برای تو مفید نیست / : به درد تو نمیآیدی سفالی / به چه کارت میسبو: کوزه 
 بصیرت و نادان / تاریک اندیش: گمراه، بداندیش / تنه نزنند: برخورد نکنند، ضربه نزنند بی
 

 :نثر_معنای# 
 کرد.بر دوش، از راهی عبور می ای سفالیکوزهاریکی شب، در حالی که چراغ در دست داشت و شخص نابینایی، در ت

 ای ندارد.(خورد؟ )چراغ برای تو فایدهتوانی چیزی را ببینی، پس چراغ به چه دردت میشخصی به او گفت: تو که نمی
 ی مرا نشکنند.برخورد نکنند و کوزهبا من  تا )آنها مرا ببینند و(باشد میهای نادان و گمراهی گفت: چراغ برای انسان

 

 
 دستوری:_نکات#

ضمیر پیوسته دوم شخص  ت  آید به چه کارت آید = به چه کار تو می /حرف اضافه   را یکی او را گفت = یکی به او گفت 
 مفرد

 
 مسجّعنوع نثر: 
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